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บทคัดยอ 

การศึกษาเ ร่ือง “พฤติกรรมของลูกคาในการบริโภคสินคาร านโนตมนมสด 

สุพรรณบุรี” เปนการศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคาท่ีมาบริโภคสินคาของทางราน มีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษาดานปจจัยทางประชากรศาสตร และสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมของ

ลูกคา  

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนประชากรในจังหวัด

สุพรรณบุรีท่ีมารับประทานสินคาของรานโนตมนมสด ใชแบบสอบถามท่ีผูตอบทําการอานและ

ตอบแบบสอบถามดวยตนเอง จากคําถามท่ีไดมีการจัดทําไวแลว ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบยามาเน 

และจัดเก็บแบบสอบถามโดยสุมตามสะดวก และวิเคราะหขอมูลขอมูลโดยใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย 

และทดสอบสมมติฐานโดยใช สถิติ Chi-square 

จากการศึกษาวิจัย พบวา ตัวอยางสวนใหญเปน เพศหญิงมากกวาเพศชาย ชวงอายุ

ระหวางระหวาง 16 - 18 ป รายไดระหวาง 5,001 - 10,000 บาท ระดับการศึกษามัธยมศึกษา 

/ ปวช. / ปวส. 

สําหรับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑ ใหความสําคัญกับ

ปจจัยช่ือเสียงของตราสินคาและความสวยงามของผลิตภัณฑ ดานราคา ใหความสําคัญเร่ืองราคา

เหมาะสมกับปริมาณสินคาท่ีไดมากท่ีสุด ดานชองทางการจัดจําหนาย ใหความสําคัญเร่ืองปจจัย

สถานท่ีตั้งสะดวกหางาย เดินทางมารานงาย ดานสงเสริมการขาย ใหความสําคัญเร่ืองการให

สวนลดตามโอกาสไดเหมาะสม  

สวนดานพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาหรือกลุมเปาหมาย พบวา สวนมากใชบริการ

วันเสาร ชวงเวลา 17.01 – 20.00 น. โดยมีคาใชจายอยูท่ีระหวาง 151 – 200 บาทตอคร้ัง และ

มาใชบริการโดยเฉล่ีย 3 - 4 คร้ังตอสัปดาห เลือกใชบริการเพ่ือบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่ม

เพราะรสชาติอรอย และรูจักหรือทราบขอมูลรานจากนิตยสารตาง ๆ 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลูกคาของรานโนตมนมสด สุพรรณบุรี ท่ีมีลักษณะ

ทางประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคสินคาดานวันท่ีมาใชบริการ 

ชวงเวลาที่มาใชบริการรานโนตมนมสด สุพรรณบุรี และเหตุผลในการเลือกใชบริการ ซึ่งปจจัย

ทางดานประชากรศาสตรไมมีผลตอดานคาใชจายตอคร้ัง (เฉล่ียตอคน) จํานวนคร้ังท่ีใชบริการ

                                                            
1
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2
 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
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โดยเฉล่ียตอสัปดาห และการรูจักหรือทราบขอมูลราน สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา 

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาดมีผลตอ

พฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลในการเลือกใชบริการ และการรูจักหรือทราบขอมูลรานเหมือนกัน 

 

1. บทนํา 
“นม” ถือเปนอาหารหลักของคนในแถบยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาและลาตินอเมริกา 

แถบเอเชียก็มีการดื่มนมแตเม่ือเทียบสัดสวนแลวยังถือวานอยกวาแถบยุโรป โดยในป 2554 แถบ

ยุโรปมีการบริโภคถึง 104.5 กิโลกรัมตอคนตอป ขณะท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนามีอัตราการดื่ม

นมท่ียังต่ําอยูมาก จึงยังพอมีโอกาสขยายตัวไดอีกมาก โดยในประเทศไทยมีการผลิตน้ํานมดิบใน

ประเทศไทยป 2557 รวม 1.13 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากป 2556 คิดเปนรอยละ 0.22 ตามปริมาณ

น้ํานมดิบจากการบริหารน้ํานมทั้งระบบ แตในป 2557 พบวาคนไทยยังดื่มนมเพียง 14 ลิตรตอป

ตอคน เทานั้น 

จากอุตสาหกรรมนมท่ีกลาวมานั้นจึงทําใหธุรกิจที่เก่ียวของกับนมสดยังสามารถเติบโต

ไดเพ่ิมข้ึนไดอีก โดยวิจัยของสถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา 2556 มีการสรุป

สถานะธุรกิจ พบวา ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดิ่ม มีจํานวนผูประกอบการมากท่ีสุด ถึง 238 ราย 

และยังมีแนวโนมเติบโตข้ึนทุกป  ในป 2556 และในป 2557 Euromonitor International มีการ

คาดการณวาธุรกิจเคร่ืองดื่มจะมีการขยายตัวท่ีรอยละ 4.4 และ 4.3 ตามลําดับ  โดยนมสามารถ

นํามาเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหารหรือเคร่ืองดื่มไดอยางดี เปนวัตถุดิบท่ีมาจากธรรมชาติ

และมีประโยชน รับประทานงายและรับประทานไดตลอดเวลา 

ดังนั้นการเปดธุรกิจ รานนม จึงเปนธุรกิจท่ีนาสนใจ ถือไดวามีแนวโนมการเติบโตท่ีดี 

แตการจะทําการขายโดยเนนดานรสชาติเพียงอยางเดียวนั้นเปนไปไดยาก จึงตองมีการทําการวิจัย 

และอาศัยเคร่ืองมือทางการตลาดเขามาชวยจัดการเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว คือ สวน

ประสมทางการตลาด คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด 

เปนกลยุทธนํามาชวยในการบริหารงาน สรางขีดความสามารถในการแขงขันใหตนเอง จึงศึกษาถึง 

“พฤติกรรมของลูกคาในการบริโภคสินคารานโนตมนมสด สุพรรณบุรี” โดยผูวิจัยหวังวาผลของ

การวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจลักษณะคลายคลึงกัน และหวังวาจะสามารถ

นําไปใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับนักศึกษาหรือผูสนใจท่ัวไปไดอีกทางหนึ่งดวย 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา ท่ีมี

ผลตอพฤติกรรมของลูกคาในการบริโภคสินคารานโนตมนมสด สุพรรณบุรี 
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2. เพ่ือศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ท่ีมีผลตอพฤติกรรมของลูกคาในการ

บริโภคสินคารานโนตมนมสด สุพรรณบุรี 

 

3. สมมติฐานการศึกษา 
1. คุณลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคมีผลตอพฤติกรรมของลูกคาในการ

บริโภคสินคารานโนตมนมสด สุพรรณบุรี 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมของลูกคาในการบริโภคสินคา
รานโนตมนมสด สุพรรณบุรี 

 

4. ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
1. ทําใหทราบถึงปจจัยทางดานประชากรศาสตร ท่ีมีผลตอพฤติกรรมของลูกคาในการ

บริโภคสินคารานโนตมนมสด สุพรรณบุรี 

2. ทําใหทราบถึงปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมของลูกคาในการบริโภค
สินคารานโนตมนมสด สุพรรณบุรี 

3. ทําใหทราบแนวทางในการวางแผนการตลาดของรานโนตมนมสด สุพรรณบุรี และ

ทําใหลูกคาพึงพอใจมากข้ึน 

4. ผูท่ีสนใจจะประกอบธุรกิจ หรือสนใจขอมูลดานนี้ สามารถนําผลการวิจัยไปไป

ประยุกตใชหรือวางแผนธุรกิจของตนเองได 

 

5. ขอบเขตของการศึกษา 
1. ขอบเขตดานประชากรและตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการทําการวิจัยคร้ังนี้ คือ 

ลูกคาท่ีเขามาบริโภคสินคารานโนตมนมสด สุพรรณบุรี 

2. ขอบเขตดานระยะเวลา ระยะเวลา ระหวางวันท่ี 20สิงหาคม 2557–1 พฤศจิกายน 

2557 

3. ขอบเขตดานสถานท่ี รานโนตมนมสด สุพรรณบุรี 

4. ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน ปจจัยดานประชากรศาสตร เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 

 ตัวแปรตาม พฤติกรรมในการบริโภคสินคารานโนตมนมสด สุพรรณบุรี  
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6. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจับเชิงปริมาณ แบบสํารวจ (Survey Research) เคร่ืองมือท่ีใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 เปนการสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคสินคารานโนตมนมสด 

จํานวน 6 ขอ 

สวนท่ี 2 เปนการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ทางดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด โดย

แบบสอบถามที่สรางข้ึนนั้น จะมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด จํานวน 16  ขอ 

สวนท่ี 3 เปนการสอบถามขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 

โดยมีการกําหนดระดับความสําคัญ ดังตอไปนี้ 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง นอย 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง นอยท่ีสุด 

 

7. ผลการศึกษา 
จากการวิเคราะหและสํารวจขอมูลดานประชากรศาสตร จํานวน 210 คน พบวา มีเพศ

หญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิง จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ69.5 เปนเพศชาย

จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 30.5 สวนใหญมีชวงอายุระหวาง 16 - 18 ป มากที่สุด คิดเปน

รอยละ 58.1 ชวงรายไดระหวาง 5,001 - 10,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 77.6 ระดับ

การศึกษามัธยมศึกษา / ปวช. / ปวส.มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 67.6  วันท่ีมาใชบริการมากที่สุด 

คือวันเสาร คิดเปนรอยละ 30.5 สวนใหญมาใชบริการในชวงเวลา 17.01 – 20.00 น.คิดเปน

รอยละ 36.2 คาใชจายในการบริโภคสวนมากชวงระหวาง 151 – 200 บาทตอคร้ัง คิดเปนรอย

ละ 39.0 จํานวนคร้ังท่ีใชบริการโดยเฉล่ียตอสัปดาห มากท่ีสุดคือ โดยเฉล่ีย 3 - 4 คร้ังตอ

สัปดาห คิดเปนรอยละ 36.7 สวนใหญเลือกใชบริการเพราะรสชาติ อรอย คิดเปนรอยละ 50.5 

รูจักหรือทราบขอมูลรานจากนิตยสารตาง ๆมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53.8  

กลุมเปาหมายใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑใน

ระดับมาก มีคาเฉล่ียรวม 3.84  โดยใหความสําคัญกับปจจัยช่ือเสียงของตราสินคา และความ

สวยงามของผลิตภัณฑ มีความสําคัญสูงท่ีสุด ดานราคาในระดบัมาก มีคาเฉล่ียรวม 3.58 ในระดับ

มาก โดยใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับปริมาณสินคาท่ีไดและราคาถูกกวาเม่ือเทียบกับราน

อ่ืนมากท่ีสุด ดานชองทางการจัดจําหนาย มีคาเฉล่ียรวม 3.30 ในระดับปานกลาง โดยให
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ความสําคัญกับปจจัยสถานท่ีตั้งสะดวกหางาย เดินทางมารานงาย มีความสําคัญสูงท่ีสุด ดาน

สงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ียรวม 3.30 ในระดับปานกลาง ปจจัยมีการใหสวนลดตามโอกาสได

เหมาะสม มีความสําคัญสูงท่ีสุด 

จากการทดสอบสมมติฐานขอท่ี  1 ดวยคาสถิติ Chi- square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

พบวา เพศและรายไดของกลุมเปาหมาย มีผลตอพฤติกรรมในการบริโภคสินคาของรานโนตมนม

สด  ดานวันท่ีมาใชบริการ และเหตุผลในการเลือกใชบริการรานโนตมนมสด สุพรรณบุรี ชวงอายุ

และระดับการศึกษาของกลุมเปาหมาย มีผลตอพฤติกรรมในการบริโภคสินคาของรานโนตมนม

สด ดานวันท่ีมาใชบริการ และชวงเวลาที่มาใชบริการรานโนตมนมสด สุพรรณบุรีสวนปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน

สงเสริมการตลาดมีผลตอพฤติกรรมผูบริโภคดานเหตุผลในการเลือกใชบริการ และการรูจักหรือ

ทราบขอมูลรานเหมือนกัน 

 

8. การอภิปรายผลการศึกษา 
ผลการวิจัยดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวากลุมวิจัยเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย สวนใหญอยูในชวงอายุระหวาง 16 - 18 ป มีรายไดเฉล่ีย 5,001 - 10,000 

บาท และมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา / ปวช. / ปวส. ซึ่งสอดคลองกับ ปาณชนก โพธิสุนทร 

(2549) ไดผลการวิจัยดานระดับการศึกษา พบวาโดยสวนใหญเลือกบริโภคนมมากกวากาแฟ 

สามารถนํามาอธิบายพฤติกรรมไดสอดคลองกัน เพราะผลท่ีไดมีบทบาทท่ีมีความสัมพันธกัน 

กลาวคือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษา / ปวช. / ปวส. เปนกลุมท่ีมีอายุระหวาง 16 - 18 ป มักมี

รายไดเฉล่ีย 5,001 - 10,000 บาท ตามระดับคาจางของวุฒิการศึกษา ซึ่งตรงกับขอมูลการ

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ แตอาจดวยพฤติกรรมของเด็ก 

หรือกลุมท่ีมีรายไดนอยก็มักจะชอบรานนั่งเลนและราคาสินคาไมแพงมากนัก คือมีความสามารถ

ในการจายไดอยางเหมาะสม 

ผลการวิจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ พบวา ปจจัยช่ือเสียงของตรา

สินคา และความสวยงามของผลิตภัณฑ มีความสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) ท่ี

กลาววา ผลิตภัณฑสามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค หีบหอท่ีสะดุดตาอาจทําให

ผูบริโภคเลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมินเพ่ือการตัดสินใจซ้ือ และช่ือเสียงของสินคาเปนสอดคลอง

กับโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior Model) ดานการตอบสนองหรือการ

ตัดสินใจซื้อของผูซื้อ เชน การเลือกตราสินคา เพราะเปนส่ิงจูงใจท่ีเล็งเห็นวามีความสําคัญ ถาตรา

สินคามีช่ือเสียงท่ีนาเช่ือถือ กลุมเปาหมายก็จะเกิดความรูสึกท่ีกลาจะเขาไปใชบริการเพราะม่ันใจ

ในคุณภาพและความพึงพอใจท่ีจะไดรับหลังจากการใชบริการแลว 

ดานราคา พบวา ใหความสําคัญกับราคาเหมาะสมกับปริมาณสินคา สอดคลองกับ

กระบวนการตัดสินซื้อ (Buyer’s Decision Process) ดานการประเมินผลทางเลือก คือ ผูบริโภค
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กําลังมองหาผลประโยชนจากสินคา กลาวคือ สินคาใหความเหมาะสมกับส่ิงท่ีเราตองเสียไป

หรือไม และสอดคลองกับ อดุลย จาตุรงคกุล (25543: 5) ท่ีพบวา พฤติกรรมของลูกคามักเกิด

การประเมินคาสินคาและบริการท่ีมีจําหนายอยูในตลาด และสอดคลองกับ คอตเลอร, ฟลลิป 

(2546: 24)  ท่ีกลาววา ลูกคาคาดหวังตอการรับบริการตามราคาท่ีไดจายไป และมองวาราคาถูก

กวารานอ่ืนมากท่ีสุด 

ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ใหความสําคัญกับปจจัยสถานท่ีตั้งสะดวกหางาย 

เดินทางมารานงาย ซึ่งสอดคลองกับ ทฤษฎีชองทางการจัดจําหนายท่ีกลาววาสถานท่ีตั้งตองมี

ความสะดวกสบายสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมาย สามารถพบเห็นและซื้อได สถานท่ีตั้ง

ครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมายและมีความสะดวกตอการเลือกใชบริการ 

ดานสงเสริมการตลาด พบวา ใหความสําคัญสวนลดตามโอกาสไดเหมาะสม ซึ่ง

สอดคลองกับ ทฤษฎีดานสงเสริมการขายท่ีมีเพ่ือเปนกระตุนใหเกิดการซื้อ สามารถตัดสินใจซื้อได

ในเวลาทันทีทันใด เพราะโดยพฤติกรรมของลูกคา ดานโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 

Behavior Model) กลาววา ส่ิงกระตุน (Stimulus) เปนส่ิงท่ีเกิดจากภายในตัวเราหรือภายนอกตัว

เราแรงจูงใจใหเกิดการซื้อ 

วันท่ีมาใชบริการรานโนตมนมสด สุพรรณบุรีมากท่ีสุด คือวันเสาร ซึ่งสอดคลองกับ

รายรับของทางรานท่ีมักจะไดมากสุด คือชวงวันเสาร สวนใหญมาใชบริการในชวงเวลา 17.01 – 

20.00 น. ซึ่งสอดคลองกับขอมูลดานระดับการศึกษา เพราะลูกคาสวนใหญของรานโนตมนมสด 

เปนลูกคาวัยกําลังศึกษา เปนชวงเลิกเรียน สอดคลองกับ สุวิภา เมืองสนตรี (2553)  วา 

พฤติกรรมการรับประทานน้ําปน/น้ําผลไม ชวงเวลาท่ีนิยมคือชวงเย็น โดยมีคาใชจาย คร้ังละ

ประมาณ 151 – 200 บาทตอคร้ัง ซึ่งเปนคาใชจายท่ีไมสูงมากและไมนอยเกินไปสําหรับลูกคา

กลุมนี้ และยังพบวาโดยเฉล่ีย การมาท่ีรานเพื่อใชบริการหรือบริโภค เฉล่ีย 3 - 4 คร้ังตอสัปดาห 

สวนใหญเลือกใชบริการเพื่อบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มเพราะรสชาติ อรอย สอดคลองกับ ปาณ

ชนก โพธิสุนทร (2549) ท่ีกลาววา ผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานสินคาคือ 

รสชาติของอาหารและเคร่ืองดื่ม 

จากการศึ กษาพบว า  เปน ไปตามสมมติ ฐ าน ท่ีตั้ ง ไ ว  โดยคุณ ลักษณะทาง

ประชากรศาสตรคือ เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค ดานวันท่ีมา

ใชบริการ ชวงเวลาท่ีมาใชบริการ และเหตุผลในการเลือกใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับ คอทเลอร 

(1997 :174) กลาวถึงพฤติกรรมผูบริโภควา พฤติกรรมตางๆเกิดข้ึนไดจะตองมีสาเหตุ หรือส่ิง

เรา หรือส่ิงกระตุน ทําใหเกิดพฤติกรรมดังกลาว เปรียบเสมือนกลองดํา ท่ีอยูภายใตอิทธิพลของ

วัฒนธรรม  สังคม  จิตวิทยา และปจจัยสวนบุคคลจากนั้นจึงแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอส่ิงเรา  

หรือส่ิงกระตุนในรูปของการตัดสินใจบริโภค หรือไมบริโภค 

การศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรม ดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
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โดยพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑสงผลตอเหตุผลใน

การเลือกใชบริการ และการรูจักหรือทราบขอมูลรานเปนหลัก ปจจัยดานราคา กลุมเปาหมายมอง

วา ราคาเหมาะสมกับปริมาณสินคาท่ีไดและราคาถูกกวารานอ่ืนๆสงผลตอการเลือกใชบริการหรือ

การเปนท่ีรูจักของลูกคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จะทําหนาท่ีเสริมสรางการเขาถึงของ

ลูกคา สะดวกในการเขามาใชบริการหรือบริโภคสินคา เพราะลูกคามองวาสถานท่ีตั้งสะดวกหางาย 

เดินทางมารานงาย จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเลือกใช ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จะทําหนาท่ีเปน

ตัวกําหนดการกระตุนใหเกิดการขายที่มากข้ึน สอดคลองกับ 4P Promotion ท่ีกลาววา การ

สงเสริมการขายเปนการใหส่ิงจูงใจพิเศษเพ่ือกระตุนใหเกิดการซื้อ (extra incentive to buy) 

เพราะลูกคาเล็งเห็นวา สวนลดท่ีไดนั้นคุมคากับท่ีจะจายไปกันสินคาท่ีไดรับ โดยการสงเสริม

การตลาดสงผลตอพฤติกรรมลูกคาแทบจะท้ังหมด  

 

9. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
การวิจัยคร้ังนี้ ชวยเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการทําการตลาดสําหรับกลุมเปาหมาย

และการดําเนินการกลยุทธทางการตลาดได ดังนี้ 

ดานผลิตภัณฑ จากตัวอยาง ยังพบวาใหความสําคัญดานความสวยงามของผลิตภัณฑ 

โดยจะตองมีการมองเร่ืองของแพคเกจของสินคา ปรับปรุงใหสวยงามและมีความเปนเอกลักษณ 

เพราะลูกคาไมไดมองแคช่ือเสียงของตราสินคาเปนสําคัญเพียงอยางเดียวนั่นเอง จะตองมีการ

รักษามาตราฐานของผลิตภัณฑ นอกจากนี้ทางรานยังขาดการวางตําแหนงกลุมเปาหมายที่แนนอน 

ฉะนั้นจะมีการวางตําแหนงตราสินคาใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายคือ ระดับวัยกําลังศึกษา หรือ

ระดับที่มีการศึกษาไมสูงมากนกั  ดานราคา ลูกคามองวาภาพรวมดานราคา มีความสําคัญในระดับ

มาก และยังพบวา ลูกคาใหความสําคัญของราคาถูกเม่ือเทียบกับรานอ่ืน ดังนั้นตองมีการควบคุม

การกําหนดราคาไมใหสูงจนเกินไปในอนาคต แมตนทุนจะเพ่ิมข้ินโดยพิจารณาตามความ

เหมาะสม เพ่ือไมใหเกิดการสูญเสีย และไมราคาแพงเกินกวารานอ่ืนจนลูกคารูสึกหรือเกิดการ

เปรียบเทียบได ดานชองทางการจัดจําหนาย อาจมีการเพ่ิมเติมในเร่ืองการแจกใบปลิวตามสถานท่ี

ตางๆ เพ่ือใหคนท่ีอยูพ้ืนท่ีอ่ืนๆหางไกลจากสถานท่ีนั้นรับทราบขอมูล หรือสนใจมาใชบริการดวย 

เชน การไปแจกใบปลิว ดานการสงเสริมการตลาด พบวากลุมเปาหมายใหความสําคัญเร่ืองปจจัย

มีการใหสวนลดตามโอกาสไดเหมาะสม เชน การจัดสวนลด10% ในบางสัปดาห มีความสําคัญสูง

ท่ีสุด ดังนั้น เพ่ือเปนการรักษาลูกคา จะมีการจัดโปรโมช่ันอยางสมํ่าเสมอ และมีการเพ่ิมเติมการ

ทําการตลาด เชน การออกบูธสาธิตการทํานมสดปนหรือเมนูเคร่ืองดื่มอ่ืนๆ ภายในงานอาจมีการ

มอบคูปองสวนลดให ตามระยะเวลาท่ีกําหนด นอกจากนี้ พบวา ลูกคามองวาการบริการที่ดีจาก

พนักงานขายก็มีความสําคัญ ฉะนั้นจะตองใหความสําคัญดานการอบรมพนักงานเพ่ิมมากข้ึน อาจ

มีการกําหนดขอปฎิบัติ หรือคําทักทายเม่ือลูกคาเขามาท่ีรานใหเปนมาตราฐาน 
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เนื่องจากวันจันทรเปนวันท่ีมักมีคนมาใชบริการทางรานนอยท่ีสุด อาจเพราะเปนวัน

เปดทํางานวันแรกของวันหยุดสุดสัปดาห พ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการซ้ือหรือจูงใจใหซื้อ

ผลิตภัณฑโดยการทํา Prduct Set Pricing หรือ กลยุทธราคาชุด คือการจับคูสินคาเปนชุดๆเพ่ือทํา

การขายในวันจันทร  

ชวงเวลาท่ีลูกคามาใชบริการนอยสุด คือชวง 11.01 – 14.00 น. จะตองมีการทําการ

กระตุนการมาซื้อสินคาของลูกคาเพ่ิมมากข้ึน อาจทําโดยการมอบของพิเศษเปนสินคาพรีเม่ียม

ของทางรานวาถามาใชบริการชวงเวลาท่ีกําหนดนั้น ทุกยอดการใชจาย 200 บาทตอบิลข้ึนไป จะ

มอบของพรีเม่ียมให 1 ช้ิน เปนตน คาใชจาย พบวา ราคาชวง 151 -200 บาท กับ ชวงราคา 

101 – 150 บาท มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามหรือลูกคามักใชจายในราคาชวงนี้ใกลเคียงกัน 

ฉะนั้นจะตองมีการทําสินคา หรือจัดสินคาคู ใหมีราคาในชวงเรตน้ีเพ่ือเปนการจูงใจใหลูกคาสนใจ

ซื้อสินคา  และลูกคาสวนมากทราบหรือรูจักรานจากนิตยสารตางๆมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปาย

โฆษณา ฉะนั้นจึงควรใหความสนใจในการติดปายโฆษณาตามสถานที่ตางๆเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให

เกิดการพบเห็นและจดจําตราสินคา อาจมีการวางปายโฆษณาตามจุดรอรถโดยสาร เปนตน  

กลุมเปาหมายสวนใหญเปนวัยกําลังศึกษาหรือระดับการศึกษาไมสูงมากนัก และเปน

วัย 16 - 18 ป เปนสวนใหญ จึงเหมาะสมที่จะทําการสงเสริมการขายชวงวันหยุดปดภาคเรียน 

เพ่ือเปนการกระตุนการซื้อ การมาบริโภคสินคาชวงเวลาวางมากข้ึน และการพบปะสังสรรคกับ

เพ่ือนฝูง โดยทางรานอาจมีการจัดสวนลดตามแตละวันหรือกําหนดวันท่ีมียอดขายต่ําเพ่ือทําการ

ตั้งเปนวันท่ีมอบสวนลด หากมาใชบริการใหวันนั้นๆ ตามชวงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือใหเกิดยอดขายที่

เพ่ิมข้ึน 
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